GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE
G.H. Kok
Baan 37
8271 BD IJSSELMUIDEN
tel.nr. : 038-3327252
E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl

IJsselmuiden, 01-02-2010
Geacht verenigingsbestuur,
Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de voorjaarsvergadering van de
afdeling Gelders-Overijsselse Unie, welke plaats vindt op dinsdag 02-03-2010.
Plaats
: Duivensportcentrum, Pr. Beatrixlaan 240, 7321 AA APELDOORN (tel. 055-3551222)
Aanvang
: 20.00 uur
AGENDA
1. Opening
2. Appél afgevaardigden aan de hand van appéllijst
3. Notulen Najaarsvergadering d.d. 12-10-2009
4. Jaarverslag 2009 secretaris *)
5. Jaarverslag 2009 penningmeester
* verslag Financiële Controle Commissie (FCC)
* décharge bestuur
* begroting 2010
6. Bestuursmededelingen
7. Verkiezing leden Financiële Controle Commissie
Door het bedanken van dhr. Jacobs zijn er nu 2 vacatures.
Het afdelingsbestuur stelt als kandidaat voor dhr. W.E. van Laar uit Elst.
8. Bestuursverkiezing (zie pagina 2)
9. Verkiezing kiesmannen NPO en reserve kiesman (zie pagina 2)
10. Wijziging Huishoudelijk Reglement (zie pagina 2)
11. Bestuursvoorstellen
12. Verenigingsvoorstellen (zie pagina 2)
13. Bespreking Agenda voorjaarsvergadering NPO d.d. 13-03-2010
14. Rondvraag
15. Sluiting
Bijlagen:

- Jaarverslag 2009 penningmeester
- Rooster van aftreden 2010

*) ontvangt u nog
Met vriendelijke sportgroeten,
Gerard Kok, secretaris
CC: Regio’s, Afdelingsklokken-, Vervoers- en Financiële Controle Commissie, Kiesmannen Afdeling
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ad. 8 Bestuursverkiezing
Dhrn. F.H. Jacobs en P. Visser zijn aftredend en stellen zich beiden herkiesbaar.
Dhr. G.H. Kok is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar als secretaris.
Hij is wel bereid in het bestuur te blijven.
Het afdelingsbestuur stelt hem dan ook voor als kandidaat.
Het afdelingsbestuur stelt als kandidaat voor de functie van secretaris voor dhr. N. Meuwsen.
.

ad. 9 Verkiezing kiesmannen NPO en reserve kiesman
Dhr. D. Lindner is aftredend en heeft te kennen gegeven zich terug te trekken als kiesman.
Het afdelingsbestuur stelt voor als kiesman dhr. B. Scherpenzeel.
Dhr. G.H. Kok is aftredend en het afdelingsbestuur stelt voor als kiesman dhr. J. van Gent.
Als reserve kiesman wordt door het afdelingsbestuur dhr. G.H. Kok voorgesteld.

ad 10. Wijziging Huishoudelijk Reglement
In het HHR Afdeling 8 staat het volgende:
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR REGIO
Artikel 29
1. Aan de hand van richtlijnen Bestuur Afdeling voeren van een eigen secretariaat en
financiële administratie.
2. Het ten behoeve van het vliegprogramma bepalen van lossingsstations m.u.v. de
N.P.O.-wedvluchten, na besluitvorming in Algemene Vergadering Regio.
Etc.
Voorstel: Artikel 29 lid 2 van het HHR Afdeling 8 te laten vervallen en toe te voegen bij de taken en
bevoegdheden bestuur afdeling (Artikel 18).
Bij Artikel 18 wordt lid 31 toegevoegd met de volgende tekst:
Het ten behoeve van het vliegprogramma bepalen van lossingsstations m.u.v. de
N.P.O.-wedvluchten, na besluitvorming in Algemene Vergadering Afdeling.
Motivatie: besluit van de najaarsvergadering van 12-10-2009 om na de 2e Vitessevlucht gezamenlijk
naar hetzelfde station te gaan en alle midfondvluchten als afdeling te lossen.

ad 12. Verenigingsvoorstellen
Voorstel De Koerier, Oosterbeek (0852)
Gaarne willen wij (p.v. de Koerier 0852 Oosterbeek) mede namens haar leden bij de eerste gelegenheid
een voorstel inbrengen waarbij de z.g. invliegduiven worden afgeschaft.
Motivatie : meer duiven nemen deel aan wedvlucht concours.
Pre-advies bestuur: Tegen. Invliegduiven zijn destijds speciaal ingesteld vanuit de behoefte van (de
meerderheid) de leden. Deze voorziening willen we niet wijzigen.
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